
 
 الحاكمة كاثي هوكول    26/2022/ 1 للنشر فوًرا:

 

 

( لفترة طويلة في مطالبات  COVID-19الحاكمة هوكول تعلن عن موارد جديدة لمساعدة العمال الذي تعرضوا لجائحة )
  تعويضات العمال

  
مجلس تعويضات العمال في والية نيويورك يطلق سلسلة ندوات مجانية وصفحة ويب لتثقيف العمال بشأن حقوقهم، 

  وسيساعد في تقديم المطالبات
  

  الموعد النهائي لتقديم المطالبات للعمال المتضررين من الجائحة في وقت مبكر يقترب
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن والية نيويورك تقدم فرًصا تعليمية جديدة عبر اإلنترنت لمساعدة العمال الذين يعتقدون 
( بسبب التعرض في العمل، وخاصة أولئك الذين يعانون من أعراض مستمرة طويلة COVID-19أنهم أصيبوا بمرض )

التي يتم تقديمها من خالل مجلس تعويضات العمال في والية   -ترنت  المدى. ستوفر سلسلة جديدة من الندوات عبر اإلن 
معلومات عن حقوق العمال عندما يتعلق األمر بتقديم مطالبة تعويضات العمال والمخصصات النقدية و/أو المزايا  -نيويورك 

  الطبية التي قد يكونون مؤهلين للحصول عليها.
  

( في واليتنا، وال يزال العديد من سكان  COVID-19إصابة مؤكدة بمرض )"لقد مر ما يقرب من عامين على أول حالة 
( طويلة المدى التي تؤثر سلبًا على صحتهم وعافيتهم  COVID-19نيويورك يعملون بجد ويعانون من أعراض مرض )

ر الدائمة لهذا الفيروس  "هؤالء الذين ما زالوا يعانون من اآلثا قالت الحاكمة هوكول. وقدرتهم على إعالة أنفسهم وعائالتهم،"
المرعب يستحقون التعرف على حقوقهم والحصول على المساعدة في تقديم مطالبات تعويضات العمال. من خالل إطالق هذه  

الموارد الجديدة عبر اإلنترنت، يمكننا ضمان أن أولئك الذين اضطروا إلى العمل على الرغم من المخاطر يمكنهم تأمين  
  ومخصصات األجور المفقودة التي يستحقونها." العالج الطبي المناسب

  
ت سنتان على أولئك الذين يعانون من إصابة أو مرض متعلق بالعمل من تاريخ إصابتهم أو مرضهم لتقديم مطالبة  لقد مرَّ

( بسبب عملهم في األيام األولى  COVID-19تعويضات العمال، لذلك اقترب الموعد النهائي للعمال الذين أصيبوا بمرض )
من الجائحة. تقديم المطالبة أمر مهم ألن مخصصات تعويضات العمال في المطالبات المثبتة تتضمن رعاية طبية مدى الحياة 

( يمكنهم تقديم  COVID-19للعالج من إصابة أو مرض متعلق بالعمل. وحتى العمال الذين حققوا نتائج جيدة بعد جائحة )
اية حقوقهم المستقبلية في هذه المزايا الطبية إذا ما احتاجوا إليها في أي وقت. يجب أن يعرف العمال أنه ال يترتب  مطالبة لحم

  على تقديم مطالبة أي خطر أو ضرر حتى لو انتهى األمر بالرفض، مع األخذ باالعتبار أنه ال تُقبل جميع المطالبات.
  

  مساء.  1 -: منتصف النهار  2022فبراير  23 •
  مساء. 1 - : منتصف النهار 2022مارس  9 •
  مساء. 1 - : منتصف النهار 2022أبريل  13 •

  
هذه الندوات عبر اإلنترنت مجانية ومفتوحة للجمهور. ال يحتاج المشاركون إلى التسجيل مسبقًا، ويمكنهم االنضمام إلى  

( المخصصة للمجلس  COVID-19الجلسات عبر الروابط أعاله، والتي يمكن الوصول إليها أيًضا من خالل صفحة ويب )
 . wcb.ny.gov/covid-19على الرابط 

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeetny.webex.com%2Fmw3300%2Fmywebex%2Fdefault.do%3Fnomenu%3Dtrue%26siteurl%3Dmeetny%26service%3D6%26rnd%3D0.7365194077766084%26main_url%3Dhttps%253A%252F%252Fmeetny.webex.com%252Fec3300%252Feventcenter%252Fevent%252FeventAction.do%253FtheAction%253Ddetail%2526%2526%2526EMK%253D4832534b00000005b7a8e53f35136f06c2df828e520277b0eed6be086b4ee0d130fda3f687ad1f4b%2526siteurl%253Dmeetny%2526confViewID%253D215598680514768208%2526encryptTicket%253DSDJTSwAAAAXA_N0P_YxUzJvUMvVw1PzOh84BpVUgq6Nr15vrKqwymA2%2526&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd6a12fbc94aa4e55a19e08d9e0ebda98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637788125855741910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=aawritYUy410P6l9r9uNDR9gO6cP0ByABTYWrE6IgG0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeetny.webex.com%2Fmw3300%2Fmywebex%2Fdefault.do%3Fnomenu%3Dtrue%26siteurl%3Dmeetny%26service%3D6%26rnd%3D0.2764337018441183%26main_url%3Dhttps%253A%252F%252Fmeetny.webex.com%252Fec3300%252Feventcenter%252Fevent%252FeventAction.do%253FtheAction%253Ddetail%2526%2526%2526EMK%253D4832534b0000000560f181ec172a111d60de565c659acdd63ea8b2e8f73295c8ae86da0382ef4669%2526siteurl%253Dmeetny%2526confViewID%253D215598889997184666%2526encryptTicket%253DSDJTSwAAAAWSIV4vM1Ww_4lv6xO23v4bDNfdZKKDP2RuCU2lGvn-_A2%2526&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd6a12fbc94aa4e55a19e08d9e0ebda98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637788125855741910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JdM84LiPwLWhqKfh6KzGpEWiW6aHjSVAVWA3rOcWJvU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeetny.webex.com%2Fmw3300%2Fmywebex%2Fdefault.do%3Fnomenu%3Dtrue%26siteurl%3Dmeetny%26service%3D6%26rnd%3D0.16301426305507682%26main_url%3Dhttps%253A%252F%252Fmeetny.webex.com%252Fec3300%252Feventcenter%252Fevent%252FeventAction.do%253FtheAction%253Ddetail%2526%2526%2526EMK%253D4832534b000000056b09bc77a6ac2befcc33eba7b8627a22120604ee1595077426f00e81c119edde%2526siteurl%253Dmeetny%2526confViewID%253D215598986592005314%2526encryptTicket%253DSDJTSwAAAAWusRPiFmqXJjrDPcditaRXww_-JSWWt6fFZqD9Eva-Ag2%2526&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd6a12fbc94aa4e55a19e08d9e0ebda98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637788125855741910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZvW7M6w66jZUjFkDJr%2FEzVnUDA9ifM2nQFMYueQRHII%3D&reserved=0
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: "نحن في مجلس اإلدارة فخورون بمساعدة قالت رئيسة مجلس تعويضات العمال بوالية نيويورك، كالريسا إم رودريغيز
-COVIDكان نيويورك الذين يعملون بجد، والذين يستحقون كل فائدة مستحقة لهم أثناء التعافي من مضاعفات مرض ) س

( المرتبطة بالعمل والصبر على أي آثار مستمرة. نريد التأكد من إدراك الجميع لحقوقهم حتى يتمكنوا من الحصول على 19
  تاجون إليها اآلن وفي المستقبل."مخصصات األجور المفقودة والرعاية الطبية التي يح

  
"لقد  ( في والية نيويورك: AFL-CIOقال ماريو سيلينتو، رئيس االتحاد األمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية )

عّرض عمال نيويورك أنفسهم للخطر طوال مدة هذه الجائحة بأكملها. من األهمية بمكان أن يتلقى العمال المعرضون لمرض 
(COVID-19  في العمل المخصصات والرعاية التي يحتاجون إليها ويستحقونها ويضمنها القانون. نشجع كل عامل يعتقد )

قديم مطالبة إلى مجلس تعويضات العمال. نشكر الحاكمة هوكول  ( في العمل على تCOVID-19أنه تعرض لمرض )
  والمجلس على عملهم في هذه القضية المهمة."

  
في حين أن الجلسات عبر اإلنترنت تستهدف العمال الذين فقدوا وقتًا من العمل، و/أو يعانون من مشاكل طبية مستمرة، و/أو 

أن المعلومات هي ذات صلة بأي شخص يعتقد أنه ربما يكون قد أصيب  يندرجون ضمن فئة "المعرضين لفترة طويلة"، إال 
  ( بسبب التعرض في العمل.COVID-19بمرض )

  
(  COVID-19تتوفر معلومات حول الندوات عبر اإلنترنت، جنبًا إلى جنب مع صحائف الوقائع الجديدة وموارد مرض )

باإلضافة (. COVID-19المجلس المخصصة لمرض ) صفحة ويباألخرى للعمال وأصحاب العمل وشركات التأمين على 
( من خالل االتصال COVID-19إلى ذلك، تتوفر المعلومات والمساعدة في تقديم المطالبة للعمال المتضررين من مرض )

  (.877) 632-4996بمجلس تعويضات عمال والية نيويورك على الرقم 
  

عقبات في الحصول على  يتم تشجيع العمال المصابين أو المرضى على إبالغ المجلس إذا كانوا يواجهون صعوبات أو 
معلومات حول معالجة المطالبات أو ال يتم تشجيعهم على تقديم مطالبة. يمكن لهؤالء العمال مراسلتنا على عنوان البريد  

  لطلب المساعدة. AdvInjWkr@wcb.ny.gov اإللكتروني:
  

###  
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